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CLUBE DE INVESTIMENTO HOA MAHI 

CNPJ/MF nº 29.954.052/0001-89 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
20 DE AGOSTO DE 2020 

 
 
Dia, Hora e Local:  
No dia 20 de agosto de 2020, às 11:00 horas, na sede social do Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio 
Ltda. (“Administrador” ou “Warren”), localizada na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 
201, CEP 90035-191.  
 
A presente Assembleia não foi realizada de forma presencial, tendo os cotistas se manifestado por meio de voto 
escrito encaminhado ao Administrador. 
 
Mesa: 
Presidente: Thiago da Fonseca Vicente  
Secretário: Lourenço Brasil 
 
Convocação: 
Convocação realizada por correspondência enviada a cada cotista no dia 10 de agosto de 2020. 
 
Quorum: 
Cotista(s) que votou(aram) por meio de manifestação por escrito, a(as) qual(ais) se encontra(m) depositada(s) na 
sede do Administrador, tendo este(s) sido cientificado(s) das vedações constantes da regulamentação em vigor. 
 
Deliberações: 
 

a) APROVADA a transformação do CLUBE DE INVESTIMENTO HOA MAHI em um Fundo de Investimento em 
Ações, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 555, de 17/12/2014 (“ICVM 555”); 
 
b) APROVADA a alteração da razão social para “HOA TIHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL 
I”; 
 
c) APROVADA a manutenção da WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com 
sede na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ 
sob o nº 92.875.780/0001-31, Carta Patente A-67/3330, Ato Declaratório 9.310, de 10/05/2007 como Administrador 
do Fundo a ser constituído, a qual será remunerada pela taxa de  0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos de por cento 
ao ano), respeitando o valor mínimo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) durante os 6 (seis) 
primeiros meses de funcionamento, subindo para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos anualmente 
pelo IPCA (“Taxa de Administração”); 
 
d) APROVADA a contratação do SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., com sede na Cidade 
e Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro bloco “D”, inscrito no CNPJ sob o nº 
62.318.407/0001-19, Ato Declaratório 11.015, de 29/04/2010 para ser o Custodiante do Fundo a ser constituído, o 
qual será remunerado por uma taxa de custódia de 0,04% a.a. (quatro centésimos por cento ao ano) sobre o valor 
do patrimônio líquido do FUNDO, com taxa mínima mensal de R$ 1.073,18 (mil e setenta e três reais e dezoito 
centavos reais), a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas; 
 
e) APROVADA a manutenção da HOA ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na 
Cidade de São Paulo, SP, na Rua Pitu, nº 72, conjunto 167, CEP 04567-060, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.390.441/0001-01, Ato Declaratório nº 15.706, de 09/06/2017 como Gestor do Fundo a ser constituído, a qual 
será remunerada pela taxa de 0,95% a.a. (noventa e cinco centésimos de por cento ao ano), sem valor mínimo 
mensal. 
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f) APROVADA a remuneração do Administrador, Gestor e Custodiante do FUNDO calculada conforme o artigo 13 
do Regulamento encaminhado anexo à convocação; 
 
g) APRVOADO o pagamento ao Gestor, além da taxa de gestão, de uma taxa de performance calculada conforme 
o artigo 14 do Regulamento encaminhado anexo à convocação; 
 
h) APROVADO o Regulamento encaminhado anexo à convocação, para que ele regule as questões pertinentes 
ao fundo a ser constituído, incluindo, mas não limitando-se, ao que se refere a política de investimento, emissão e 
resgate de cotas; 
 
i) APROVADA a autorização para a Administradora a realizar todos os atos necessários à transformação do Clube 
em Fundo; 
 
j) APROVADA a alteração do código e descrição da atividade econômica principal, passando a ser: 64.70-1-01 - 
Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários; 
 
k) APROVADA a autorização para a Administradora para transforma o clube em Fundo a partir de 08/09/2020. 

 
Encerramento: 
Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro próprio.  
 
 
 
 
 

Thiago da Fonseca Vicente 
Presidente 

 
 
 
 

Lourenço Brasil 
Secretário 

 
 
 
 
 

HOA ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 
Gestor 

 
 
 
 
 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA 
Administrador 
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